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I

De Maastrichtse groenstructuren uit de periode ‘Jan Vallen’ 

zijn qua aard en omvang 

een stadscultureel fenomeen van de eerste orde, 

dat zijn weerga in NL niet kent. 



II

Het groen van Vallen is bijzonder cultureel-historisch 

erfgoed dat als Gesamtkunstwerk is ontworpen 

en met kennis moet worden onderhouden en vernieuwd.



III

Het groen van Vallen is ongekend duurzaam 

en biedt tal van mogelijkheden voor transformatie 

en 21e eeuwse aanpassingen



IV

Transformeerbaar: JA!  Maar hoe?

De actuele groenopgaven vereisen 

• herwaardering voor ‘’groen’’ 

• herwaardering voor vakmanschap in groenbeheer



V

Goed kijken is de sleutel!

Dat is basis voor integrale visie en aanpak





wat is de cultuurhistorische waarde?

• Gesammtkunstwerk

• situatief en voortbouwend op Maastrichtse

traditie; organische stad

• moderne stedenbouw (wijkgedachte/ 

parochiewijken, differentiatie van het groen)

• Euregionaal karakter (Vallen heeft connecties

met J.T.P. Bijhouwer en H. Mattern)



UP 1954, Gesammtkunstwerk op schaal van gehele stad



grogroen, stedenbouw en architectuur nauw op elkaar afgestemd











kennis van situatie;
landschappelijke
structuur

terrassenlandschap
van Maasdal

radiale structuur op 
zanddek



Patroon westoever: 
radialen en tangenten

Patroon oostoever: 
orthogonaal; parallel aan/dwars op rivier



kennis van traditie van Organische Stedenbouw—19e eeuwse industriestad, 
volkspark,
Jos Klijnen, Rotterdam, parkway en groengordels



volkspark, nieuw concept met ruimte voor spel, beweging/parkway en uitzicht op stad



Jekerdal / Stadspark als groene long 



afdalende weg vanaf Meerssen naar Koningsplein; bedoeld als stadsentree
nu Groene Loper



1

2

3

4

4
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hiërarchie in groene wiggen op stads- (1), stadsdeel- (2) en wijkniveau (3 en 4)





-radiale structuur

-groene wiggen

-ringweg als parkway

-parochie als

bouwsteen voor

stadsdeel



wijkgedachte
maat van buurt-wijk-
stadsdeel

parochiewijk fysiek
afleesbaar in de
stad

kerk en voorzieningen

parochies aan
ringweg













tot aan voordeur: 
Silexstraat, 
concentrisch

economisch:
op 4 portieken 1 
rozenperk

gedifferentieerd
groen
typisch wederopbouw











stadsrand, vormgeven aan buitengebied, 
stad en land verbonden





vormgeven
van 
stadsrand

samenhang
stad en 
buitengebied









• Eerste leerling van J.T.P. Bijhouwer; zag 

nieuwe rol voor landschapsarchitect

• Plantenkennis en ondernemer: Vallen

Landschapsplanning, Roermond

• Explosieve groei, 30 man

• Al vroeg overheidsopdrachten en minder 

particuliere tuinen

• Vanaf 1985 Taken; herontwikkeling

grindwinlocaties

Jan Vallen (1926-1999)



Hollandse Groene Zone, 1962



Duitse invloeden

• Tijdschriften op bureau: ‘Garten und Landschaft’ en ‘Grun’. 

• In Dld meer plantenkennis, vakmensen technischer onderlegd

en met ingenieurskwaliteiten; kennis van heuvelland en 

droogdalen

• Eerste 2 landschapsarchitecten bij Vallen in Kassel opgeleid: 

Klaus Kuhn en Arda Wijsbek





Hermann Mattern

Bodenbewegung
Gesammtkunstwerk





trappen, hoofdentree
Deutsche Gartenschau
Stuttgart, 1950



state theater kassel 1952 Scharoun en Mattern



Nader onderzoek naar het Groene Gezicht van Maastricht!

Vallen heeft gewerkt op schaal van vrijwel gehele stad aan

nieuwe wijken maar ook aan renovatie/herstel van groen in 

Stadspark en boulevards.

Werkzaam in gehele regio; van wijken tot begraafplaatsen tot 

parken en structuurplannen.

Met kennis van eigen geschiedenis en tradities op gebied van 

stadsontwikkeling, groen en landschap is behoedzaam

transformeren mogelijk.



Bron: Wilma Weert 1939-1964

over mensen



Bron: Wilma Weert 1939-1964









Bron: Wilma Weert 1939-1964

over Maastricht







het 
kunstwerk 
ontrafeld



de groene vloer en 
opgaande 

beplantingen 















reliëf
(ik en de horizon)









analyse



analyse



analyse













bomen
taal











spelregel:

Buurtstraten: 
• a-symmetrisch



spelregel:

Radialen: 
• ritmisch
Tangenten: 
• scenisch 
• (geen regelmaat)



de groene ruim
te van Pottenberg



de groene ruim
te van Pottenberg



6: in het hart 

zelkova en ’dik tapijt’

winkel-plein / poort



6: in het hart 

zelkova en ’dik tapijt’

winkel-plein / poort









interparochiëleweg

Concept-structuurvisie Parochiewijken West 
(Franz Ziegler 2012)



xxxxxxPeter Huyssenslaan met nieuwe bomenconfiguratie



xxxxxxPeter Huyssenslaan met nieuwe bomenconfiguratie



xxxxxxPeter Huyssenslaan met nieuwe bomenconfiguratie



Concept-structuurvisie Parochiewijken West 
(Franz Ziegler 2012)

Patroon westoever: 
• radialen en tangenten
Patroon oostoever: 
• orthogonaal
• parallel aan/dwars op rivier 



Severenplein (oorspronkelijke bomenconfiguratie)



Severenplein (oorspronkelijke bomenconfiguratie)



xxxxxx



Bieslanderweg



Kamer met twee gezichten: ontvangstruimte stad / ontvangstruimte landschap



vanzelfsprekend duurzaam 















vanzelfsprekend duurzaam,
ook sociaal 











887-9 (1977)



887-9 (1977)





























achteruitgang groenkwaliteit
= 

verlies aan economische en sociale waarde



de groene ruim
te van Pottenberg

’hekkenterreur’ (ad-hoc aanpak, gebrekkige afstemming) 



armoedige uitstraling  (verdwenen gebruik, verdwenen beplanting) 



’wezenloze openheid’



……… zeker in winterseizoen



< gemeente
corporatie >



schrale beplantingen (kwaliteit van het onderhoud)



verstening / armzalig groen (nieuwe eigenaren met andere focus)



erfgoedkennis als pijler 
bij beheer en onderhoud van het groen

in naoorlogse wijken



bronmateriaal

vraagstelling gemeente maastricht

Gemeente biedt gelegenheid tot meekijken in de keuken van het 
groenbeheer

Gemeente vraagt om implementatie erfgoedkwaliteiten op 3 sporen:
• MIJN GROEN / omvormen & vervangen
• structureel groenbeheer
• (stedelijke vernieuwing)



bronmateriaal

achterliggende opgave

HOE krijgen we 

KENNIS - WAARDERING - OMGANG 

met groene erfgoedkarakteristieken
‘tussen de oren’



Goed kijken is de sleutel!

V





B B

RR R

corporaties



B B

RR R

corporaties

bewoners

bewoners

vve

X



33%
15%
2%
5%
19%
9%
18%



speelveld 
EIGENAREN          
WAAROM?

DAAROM!

>>> WAT?

ADVISEUR
WAT?

DIT!

visie
ontwerp
beheerplan

HOVENIER
ZO! ZO DUS

UITVOERDER

VVE 

gemeente

individuele
huiseigenaar

corporatie

belegger
e.a. derden

Waardetoekenning gebeurt hier.
(waarom vinden we dit belangrijk?
Omdat het kwaliteit vergroot = 
extra waarde oplevert)







voorbeeldplan Terra Cottalaan

















inclusief kleine ingrepen in de westrand



inclusief t.z.t. vernieuwing bomen



I

De Maastrichtse groenstructuren uit de periode ‘Jan Vallen’ zijn 

een stadscultureel fenomeen van de eerste orde, dat zijn weerga in NL niet kent.

II

Het groen van Vallen is bijzonder cultureel-historisch erfgoed dat als Gesamtkunstwerk is 

ontworpen en met kennis moet worden onderhouden en vernieuwd.

III

Het groen van Vallen is ongekend duurzaam en biedt tal van mogelijkheden voor 

transformatie 

IV

De actuele groenopgaven vereisen herwaardering voor ’groen’ en vakmanschap in 

groenbeheer

V

Goed kijken is de sleutel!
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